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ОСНОВНИ   ПРИНЦИПИ 
МЕЂУНАРОДНОГ  ПОКРЕТА   

ЦРВЕНОГ  КРСТА  И  ЦРВЕНОГ  ПОЛУМЕСЕЦА 
 

         Хуманост 
Међународни покрет црвеног крста и црвеног полумесеца, рођен у        

жељи да  без дискриминације укаже помоћ на бојном пољу, у свом  међународном 

и националном виду, настоји да спречи и ублажи људске патње и свим             

приликама. Његов циљ је да штити живот и здравље и да обезбеди  поштовање  

људске личности. Он унапређује узајамно разумевање, пријатељство, сарадњу             

и трајан мир међу свим народима. 
 

   Непристрасност 
Он не прави никакву разлику према народности, раси, верским            

убеђењима, класи или политичком мишљењу. Он настоји да ублажи                 

страдање појединаца, руковођен само њиховим потребама, дајући првенство 

најхитнијим случајевима несрећа. 
  

      Неутралност 
Да би очувао поверење свих, Покрет се не опредељује у  непријатељствима        

и  не ангажује се у било које време у расправама политичке, расне, верске                 

или  идеолошке  природе. 
  

      Независност 
Покрет је независан. Национална друштва, која имају помоћну улогу                    

 у хуманитарним активностима својих влада и подвргнута су законима у             

њиховим земљама, морају увек да сачувају аутономију која ће им  омогућити                

да   у   свако доба делују у складу са принципима покрета. 
 

     Добровољност 
То је добровољни Покрет за помоћ, који не покреће жеља за стицањем    

користи. 
 

        Јединство 
У једној земљи може постојати само једно друштво Црвеног крста           

или Црвеног полумесеца. Оно мора бити доступно свима и спроводи своју          

хуманитарну делатност на целој територији.  
 

   Универзалност 
Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, у коме             

сва друштва имају једнаки статус и деле једнака права и дужности да се               

међусобно помажу, је универзалан. 
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     УВОД: 

 
Црвени крст Параћин као највећа и најстарија хуманитарна организација у општини 

Параћин  својим деловањем и програмима које реализује,  потврдио и у 2020 години, да има 

потенцијала за спровођење ефикасних и ефективних програма и активности, користећи своје 

људске ресурсе,  едуковане професионалне сараднике и волонтере на корист најугроженијих 

људи у локалној заједници.    

Црвени крст Параћин  је деловао и реализовао активности  у складу са Планом  рада       

за  2020. годину у  складу  са: 

 Законом о Црвеном крсту Србије, Законом о трансфузиолошкој делатности, Законом о 

ванредним ситуацијама, Законом о безбедности и здрављу на раду, Законом о безбедности 

саобраћаја на путевима, Законом о здравственој заштити, 

-  Статутом Црвеног крста Србије,  

- Статутом Црвеног крста Параћин, 

-  Планом акције Црвеног крста Србије за период 

2018. – 2022. година, 

Планом акције Црвеног крста Параћин за период 

2018. – 2022. година, 

- стратегијама које је усвојила Влада Републике 

Србије, a односе се на делатности блиске организацији 

Црвеног крста ( Стратегија за смањење сиромаштва,  

Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама, Стратегија развоја социјалне заштите, 

Национална стратегија о старењу и Стратегија подстицања 

рађања )  као  и 

  - са  потребама  корисника  Црвеног  крста  

Параћин. 

Реализација хуманитарних активности Црвеног крста 

Параћин захтевала је велико ангажовање и рад седишта тј. 

Секретаријата Црвеног крста Параћин али и Основних организација, Подружница, Актива и 

Повереништва Црвеног крста. 

И у 2020. години пред Црвени крст Параћин у целини постављани су велики захтеви,           

а финансијске могућности су биле недовољне. Пандемија вируса Ковида-19 и велики  број 

породица   у стању  социјалне потребе, којима је пружана хуманитарна помоћ су  допринели да 

су  потребе за деловањем Црвеног крста Параћин      биле   и даље   веома изражене.  

 

У  2020. години  Црвени  крст  Параћин  је: 

-  успешно предузимао различите врсте активности на локалном нивоу, на решавању 

питања постојања и функционисања  организације Црвеног  крста  Параћин, 

-  показао јединство, организованост, одговорност и спремност да правовремено и 

адекватно реагује на организован начин у најтежим ситуацијама и помогне угроженом  

становништву, 
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-   поштовао  усвојене  процедуре рада, 

- деловао као независна, хуманитарна, добровољна организација која има положај 

организације која помаже надлежним државним органима ( Локалној самоуправи ) у 

хуманитарној области.  

- доказао  своју  улогу  и  значај  у  локалној  заједници, 

У реализацији свих активности  учествовало је 12 стално радно ангажованих лица у  

Секретаријату Црвеног крста Параћин, преко  70 сталних и око 200 повремених волонтера  са  

преко 3.100 сати волонтерског рада. 

Секретаријат  Црвеног крста Параћин је  у  2020. години: 

-  предузимао значајне активности,  на очувању одобрених и повећању финансијских 

средстава   предвиђених  у буџету Скупштине општине Параћин   за  2019. и 2020. годину  у 

складу са стварним потребама, 

- реализовао велики број предавања и презентација преко друштвених мрежа и 

електронских медија, јер због Пандемије Ковид-а 19 и ванредног стања у земљи није било 

могућности реализовати све програмске активности  како је то  до  сада рађено.  

У складу са договором Одељења за буџет Скупштине 

општине Параћин о спровођењу и финансирању програмске 

активности,  ( по правилу ) једном месечно, достављали смо, 

финансијске извештаје и редовно вршили правдање сваког  

прилива  средстава. Такође, једном месечно смо по унапред 

договореној методологији, правдали средства, по Закону о 

Црвеном крсту, материјална средства Владе РС и донације   

међународних донатора. У свим евалуацијама и ревизијама 

материјалнихи финансијских средстава није забележена ни једна 

примедба од стране оних који су финансирали или материјално  подржавали програмске 

активности Црвеног   крста Параћин. 

Црвени крст Параћин реализовао је програме у десет основних области рада 
Црвеног  крста, а то су: 

1. Промоција и омасовљавање добровољног давалаштва крви 

2. Здравствено превентивна делатност  

3. Прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења 

4. Социјална  делатност  

5. Подмладак и омладина 

6. Деловање у  несрећама  

7. Служба  тражења 

8. Дифузија ( ширење знања о Црвеном крсту и међународном хуманитарном праву) 

9. Међународна  сарадња  

10. Организација  и  развој  
 

Најзначајније активности Црвеног крста Параћин  у 2020. години,  у оквиру 

наведеног  биле  су: 
 

1. У  промоцији и омасовљавању добровољног, ненаграђеног давалаштва крви,    

циљне групе Црвеног крста Параћин су биле: 
 

 сви здрави грађани општине Параћин узраста од 18 до 65 година, 

 добровољни даваоци крви са којима сарађује Црвени крст Параћин, 

 професионално ангажовани сарадници Црвеног крста Параћин на промоцији 

добровољног давалаштва крви, 

 млади волонтери ангажовани у раду на мотивацији грађана за добровољно 

давалаштво крви. 
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Најзначајније активности Црвеног крста Параћин у 2020. години у области добровољног 

давалаштва крви:  

 Ниво активности у области добровољног 

давалаштва крви био је изузетно висок и 

подразумевао рад уз огромне потешкоће. 

Прикупљено је 526 јединица крви, што је за око 30%     

посто мање  у односу на предходну годину. Основни 

разлог овог пада броја прикупљених јединица крви је Пандемија Ковида-а 19, односно Короне 

вируса. 

 Црвени крст Параћин сарађивао је са преко 900 давалаца током године, 

 Организовано је 24 акција добровољног давања крви током године,  

 У припреми и реализацији акција учествовало је 71 волонтер Црвеног крста који су 

одвојили својих 862 волонтерских сати за промоцију, регрутовање и задржавање добровољних 

давалаца крви и организацију акција добровољног давања крви,   

 Појачане  су активности на промоцији давалаштва крви током летњих месеци  уз 

коришћење друштвених мрежа, због опште познате ситуације у свету, односно Пандемије 

вируса Covida 19,  

 На конкурсу „Крв живот значи“ учествовало је 23 ученика из 4 основне  школе. 

Свечано обележавање  11. маја Национални дан добровољних давалаца крви и 14. јуна Светски 

дан давалаца крви није  организовано као  предходних година, због ванредног стања у  земљи, 

односно Пандемије вируса Covida 19. али смо путем друштвених мрежа и локалних медија 

подсетили грађане на ове дане. 
 

2. У промоцији здравља и унапређивању здравља појединих групација становништва 

и превенција болести зависности:  
 

У својим активностима Црвени крст Параћин посебну пажњу посвећује едукацији 

становништва на тему упражњавaња здравих стилова живота са нагласком на значај здраве 

исхране, редовне физичке активности, престанка пушења и престанка конзумирања алкохола, 

као и истицањем потребе за редовним лекарским систематским прегледима. Кроз своје 

здравствено превентивне активности Црвени крст Параћин покушава да развије свест код 

грађана свих узрасних група о важности упражњавања здравих стилова живота, као 

најефекаснијој превенцији хронично незаразних болести који су водећи узрок смрти у 

Републици Србији.  

Црвени крст Параћин такође ради на подизању свести грађана о штетности злоупотребе 

психоактивних супстанци. Превенција болести 

зависности међу младима један је од важних циљева 

Црвеног крста Параћин који се спроводи кроз 

превентивно-едукативне садржаје.  

Општи циљ програма Промоције здравља и 

унапређење здравља појединих групација 

становништва и превенција болести зависности је 

увећан, кроз увећан ниво знања о здравим стиловима 

живота и смањен ризик по здравље становништва у 

нашој општини. 

Црвени крст Параћин је током 2020. године имао интензивне активности на пољу 

промоције здравља и превенције болести зависности. Све активности  Црвени крст Параћин 

спроводио је у партнерству са Домом здравља Параћин, Клубом здравља „Поморавље“, 

основним и средњим школама, Културни центар Параћин...  

Организовали смо онлајн више здравствених предавања уз поделу здравствених лифлета 

и часописа у циљу подизања здравствене културе. Кумулативно око 1.430 лица учествовало је у 

наведеним активностима на око 24 предавања. Подењено је око 1.500 лифлета и здравствених 

часописа. 
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3. У области  прве  помоћи: 

Општи циљ у облaсти прве помоћи био је смањење последица несрећа у смислу 

спасавања живота и смањења последица повређивања и брига о људима у смислу очување 

здравља, смањење броја несрећа и повређивања ( у саобраћају, на раду, у кући). 

Посебни циљеви у облaсти прве помоћи били су:  

- да грађани буду информисани о значају прве помоћи и месту прве помоћи у ланцу 

спасавања живота људи; 

- да грађани који су изложени ризику или спадају у 

осетљиве категорије буду оспособљени да реагују у случају несреће 

и пруже прву помоћ; 

- да  садржај обуке Црвеног крста из прве помоћи буде у 

складу са савременом медицинском науком и праксом; 

- да едукатори Црвеног крста Параћин буду адекватно  

оспособљени за извођење обуке са различитим популационим  

категоријама. 
 

Циљне групе су биле грађани оних категорија који су 

изложени повећаном ризику од повреда, због врсте посла, учесници у саобраћају, осетљиве 

категорије као што су деца и млади, као и волонтери Црвеног крста Параћин који се ангажују 

на реализацији активности програма прве помоћи.  

Укупно је у 2020 години по свим основама обухваћено 719 лица из различитих циљних 

група (ученици основних и средњих школа, волонтери Црвеног крста, волонтери предвачи прве 

помоћи, запослена лица, кандидати за возаче, итд.).  
 

4. У социјалној делатности: 
 

- Програм  народне кухиње - у извештајноим периоду Црвени крст Параћин је 

припремио -165.450 топлих куваних оброка за 538 корисника; 

- Програм помоћи у виду породичних пакета хране и хигијене за социјално 

најугроженије породице - Црвени крст Параћин је директном помоћи у виду породичних пакета 

хране и хигијене обухватио 2.227 појединаца, односно 625 породица у свих 33 насељених 

места; 

- Редовне акције прикупљања и дистрибуције хуманитарне помоћи - Кроз ову 

континуирану активност у 2020. години прикупили смо, 

систематизовали и дистрибуирали укупно 148.240 кг 

помоћи (храна, хихијена, одећа и обућа и остало), чиме је 

обухваћено 1.100 породица, односно домаћинстава; 

- Активности у Месецу солидарности од 15. 

септембра до 17. октобра - кроз акције Црвеног крста у 

Месецу солидарности прикупљено је 3.378 килограма 

помоћи којом је помогнуто 168 породица/ домаћинстава, 

односно 550 појединаца; 

- Акцију „ Један пакетић много љубави“- реализовали 

смо у периоду од 20 децембра 2020 до 20. јануара 2021. године. Подељено је 226 пакетића у 

вредности од око 250.000,оо дин. 

- Акција „Пакет за новорођену бебу“ од 8.- 15. маја- За бебе рођене у Недељи Црвеног 

крста, обезбедиле смо и поделили 5  пригодна беби пакета; 

- Током 2020. године реализован је општи циљ Програма подршке старијим особама: 

повећање здравствене и социјалне сигурности старијих жена и мушкараца. Реализовани су и 

специфични циљеви: 
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 да старије особе остану штодуже у свом окружењу, као и да се мотивишу да што 

дуже користе своје физичке и менталне потенцијале и на тај начин се умањује потреба за 

разним видовима институционалне помоћи старијим лицима; 

 јавно заговарање за смањење сиромаштва у старости и смањење дискриминације и 

насиља према старијим особама; 

 оснаживање старијих како би постали активни учесници живота у локалној  

заједници и како би се повећала социјална укљученост ове добне групе; 

У Програму “Бриге о старијима” Црвени крст Параћин користи широке могућности           

за реализацију различитих активности. Разноврсне активности које 

Црвени крст Параћин спроводио су: 

-  здравствено превентивне активности, 

-  помоћ у кући, 

-  психосоцијална подршка, 

-   активности у Клубу за стара лица,  

-  групе самопомоћи 

-  радни викенд на селу 

-  заговарање.   

У оквиру својих редовних активности Црвени крст Параћин није 

спроводио  акцију  “Селу у походе” због ванредног стања у држави, односно Пандемије Корона 

вируса. 
 

 

5. У области подмлатка и омладине: 
 

 У периоду јануар – децембар 2020. године, Црвени крст у Параћин је располагао        

са 54 евидентираних младих волонтера. 

 У истом периоду 54  едукованa  младa  волонтера  реализовало  је бројне активности 

у оквиру свих десет области рада Црвеног крста Параћин, при чему је евидентирано укупно 

1.796 сат волонтерског рада, или 75 дан у години. 

 У извештајном периоду, 27 младих особа почелa je да волонтирa у Црвеном     крсту 

Параћин по први пут.  

 У Црвеном крсту Параћин функционише Омладинско теренска јединица која је на 

захтев омладине, на Супштини Омладинско теренске јединице одржане 09.12.2020 године, 

променила назив у Клуб младих Милан С Протић броји 49 лица. На Скупштини је изабрано 

ново руководство, тако да је за председника изабран Огњен Гавриловић, а за подпредседника 

Ања Микић. 

 Програм Промоција хуманих вредности (ПХВ) , Црвени крст Параћин у сарадњи са 

две основнe школe континуираним програмским активностима обухватио је укупно 999 

ученика. У овом извештајном периоду, 5 вршњачки едукатора Црвеног крста Параћин, у 

сарадњи  са 5 просветних  радника,  реализовало  је  укупно 88  радионица, из следећих 

тематских области: толеранција, ненасилна комуникација и решавање сукоба мирним путем, 

лични и културални идентитет и поштовање различитости, превазилажење дискриминације и 

стигматизације, родна равноправност, дечја права, и превенција насиља путем електронских 

медија.  

 Током године Црвени крст Параћин  реализовало је 

програм Весела болница. Програмом је просечно обухваћено  19 

деце, а 5 вршњачких едукатора спровело је минимум 8 радионице 

са децом која су          у установи социјалне заштите . 

 Црвени крст Параћин је организовао две обуке, за 15 

младих волонтера који спроводе програм Промоција хуманих 

вредности и Весела болница, у просторијама Црвеног крста 

Параћин. 

 У септембру и октобру смо реализовали  акцију 
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"Безбедност деце у саобраћају"  и "Трку за срећније детињство". У акцији "Безбедност деце у 

саобраћају учествовало је  415 детета. "Трку за срећније детињство" смо реализовали у ОШ 

„Радоје Домановић“ акцијом је   било обухваћено 414 учесника.  

 Организован је Камп Подмладкара, за 15 омладинаца Црвеног крста Параћин, 

 Међународни дан толеранције (16. новембар) и Светски АИДС дан обележен је         

1. децембра 2020. год. 

Црвеног крста Параћин у  у сарадњи са здравственим и просветним институцијама и 

невладиним организацијама, активностима је обухватио више од 1.964   младих особа. 
 

6. У припремама за деловање у несрећама, одговору на несреће,  
 

- Током 2020. године реализована је активност јединственог садржаја на теме јачања 

свести и смањења ризика од елементарних непогода и других несрећа. Црвени крст Параћин     

је током године, односно Пандемије Короне вируса имао 999 излазака нба 

терен у циљу оперативног рада стручних лица и волонтера. У оквиру 

пројеката из ове области реализоване су следеће активности:  

o пет пленарна предавања у оквиру којих су ученици од првог до 

четвртог разреда стекли додатна знања о систему заштите и спасавања 

Републике Србије, правилном позивању хитних служби за случај несреће, 

креирању породичног плана комуникације и евакуације. Око 90 ученика    

је присуствовало планарним предавањима, а за њихову припрему и 

реализацију било је ангажовано 5 обучена волонтера Црвеног крста 

Параћин у трајању од 20 радних сати. 

o Од марта месеца када је уведено ванредно стање у земљи због 

Пандемије вируса Covid-19, Црвени крст Параћин је увео 

двадесетчетворочасовно дежурство и повећао број волонтера за помоћ најстаријим суграђанима 

и људима који су били заражени или су били у изолацији јер су били у контакту са зараженима. 

Црвени крст Параћин је увео број телефона за помоћ, где су све особе старије од 65 година или 

заражене особе које су имали забрану кретања, јављале за помоћ. Волонтери Црвеног крста 

Параћин су на позив обилазили те људе и куповали им намирнице по продавницама, 

снабдевали их лековима, плаћали рачуне, а за социјално најугроженије становништво и 

кориснике Програма Народне кухиње носили пакете хране и хигијене и кувани оброк. Број 

помогнутих породица погођени несрећом било је негде око 880, што је негде око 1600 особа.  

7. У програму борбе против трговине људима: 
 

Програм Борбе против трговине људима је спроведен од стране Црвеног крста Параћин 

у сарадњи са основним и средњим школама. Континуирано спровођење информативних 

радионица  реализовало је 2  активниа волонтера – сертификованих тренера Црвеног крста 

Параћин. Овим је око 236 деце и младих, припадника рањивих група, и то ученика основних и 

средњих школа, особа са сметњама у развоју, деце без родитељског старања, особа ромске 

националности и корисника народних кухиња, примило превентивне поруке. Од почетка 

спровођења Програма 2006. године, превентивне поруке о опасности и мерама заштите од 

трговине људима примило  је више од 1,795 деце и омладине. 
 

8. У области ширења знања о међународном хуманитарном праву и основним 

принципима Црвеног крста и Црвеног полумесеца: 

Активности ширења знања о Међународном покрету Црвеног крста и Црвеног 

полумесеца и МХП ( дифузије ), у току 2020. године биле су усмерене ка јачању капацитета 

организација Црвеног крста Параћин путем рада на побољшању комуникације ка спољним 

циљним групама.  У оквиру промоције међународног хуманитарног права посебна пажња је 

посвећена разматрању савремених изазова са којима се ова грана права суочава.  

            Одржано је преко 24  предавања, која је пратило близу 500 лица. У реализацији ове 

активности учествовало је 6 обучених дифузера, подељено преко 180 комада промотивног 

материјала. Волонтери су за ову активност утрошили 83 сата. 
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9. У области Службе тражења: 

Активности Службе тражења одвијале се у складу са Планом рада за 2020. годину и 

мандатом Службе, са посебним  нагласком на тражењима  и расветљавању 

судбине лица која су нестала везано за сукобе на простору бивше 

Југославије.  
 

10.  У међународној сарадњи: 

Основна активност током 2020. године у области међународне 

сарадње Црвеног крста Параћин са партнерима у Градској организацији 

Црвеног крста Добој, Републике Српске у Босни и Херцеговини oве године 

није била због светске Пандемије Корона вируса . 
 

11. У односима са јавношћу: 

Основни циљ је био да се организација Црвеног крста Параћин позиционира као        

значајна и релевантна у хуманитарној области кроз промоцију и презентовање значајних 

резултата са циљем даљег развоја партнерстава са другим актерима у општини, појединцима, 

донаторима, невладиним сектором и владиним институцијама. 
 

Сарадња Секретаријата Црвеног крста Параћин током 2020.године  са локалним средствима 

јавног информисања, и службом за информисање СО Параћин,  допринело је  да се о раду 

организације, организују 6 конференције за штампу, објави 34  прилогa у електронским 

медијима у укупном трајању од 102 минута.  Готово  95%  прилога је емитовала локална 

телевизија „канал  М“. У 2020. години објављено је 39  текстова  о активостима Црвеног      

крста Параћин  у локалном Билтену, дневној, периодичној  штампи, као и  34 текстова на 

различитим сајтовима медијских кућа.  
 

12. У области организације и развоја,  
 

Најзначајније активности Црвеног крста у Параћин у 2020. години у области 

организације и развоја, су биле: 

- подстицање и континуирани рад основних облика организовања и то : 19 Основних 

организација ЦК, 17 Подружница ЦК, 3 Актива и 7 Повереништва, су обезбедиле уплату 

чланарине за  2.243  чланова Црвеног крста,   

- одржани су планирани састанци са секретарима основних облика организовања 

Црвеног крста Параћин, 

 8. мај Светски дан Црвеног крста и реализована је „Недеља Црвеног крста“ од 8. до 15. маја, 

  - Коришћењем Пословно - финансијског система  омогућено је  ажурно правдање 

утрошка финансијских средстава по Закону. 

  - Поред правдања финансијских средстава, пословно-финансијски систем је омогућио 

слање свих унапред дефинисаних података на централни сервер Црвеног крста Србије                 

( вредновање активности, подаци из робно-материјалног пословања, као и организоване акције 

давања крви). 

  У остваривању својих циљева и задатака и у реализацији Плана рада за 2020. годину, 

Црвени крст Параћин је успешно сарађивао са: Дом здравља Параћин, Центар за социјални рад 

Параћин, Скупштина општине Параћин са свим Службама, свим основним и средњим школама, 

Полицијском станицом Параћин, Ватрогасно спасилачки вод Параћин, Клуб здравља 

„Поморавље“... 

 

 

 

 

 


